
LAPORAN KERJA PRAKTEK 

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN 

SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO 

 

 
 

Oleh: 

Nama  :  AZWAR ANAS 

Nim  :  07.41010.0209 

Program  :  S1 (Strata Satu) 

Jurusan  :  Sistem Informasi 

 

 

SEKOLAH TINGGI 

MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER 

SURABAYA 

2010 



LAPORAN KERJA PRAKTEK 

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN  

SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program sarjana komputer 

 

 

Oleh: 

 

Nama  :  AZWAR ANAS 

Nim  :  07.41010.0209 

Program  :  S1 (Strata Satu) 

Jurusan  :  Sistem Informasi 

 

 

SEKOLAH TINGGI 

MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER 

SURABAYA 

2010 



SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN  

SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO 

 

 

Telah diperiksa, diuji dan disetujui 

 

Surabaya,  April 2009 

Disetujui : 

 Pembimbing  Penyelia 

 

 

Dra. Sulis Janu Hartati, M.T Osi Dianawati A.Md 

 NIP/NID  880020 Kepala Perpustakaan 

  

 

Mengetahui : 

Kaprodi S1 Sistem Informasi 

 

 

Dra. M.J. Dewiyani Sunarto, M.Pd 

NIP/NID  910049 



vi 

 

ABSTRAKSI 

 

Sistem informasi perpustakaan merupakan sistem informasi yang 

diperlukan dalam pengelolaan proses peminjaman buku, khususnya bagi 

perpustakaan. Transaksi peminjaman dan pengembalian buku menjadi lebih 

terintegrasi, sehingga membantu bagian-bagian didalam sistem untuk saling 

bertukar informasi dan mengambil keputusan dengan cepat. 

Permasalahan yang dihadapi perpustakaan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

ini adalah kurang optimalnya aplikasi sistem informasi perpustakaan yang telah 

ada meskipun sudah terotomasi namun masih belum dapat memuaskan pengguna 

dari sistem ini seperti contoh petugas perpustaakan harus bekerja dua kali untuk 

mengentry data koleksi buku yang akan ditampilkan pada katalog buku. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka solusinya adalah membuat 

aplikasi perpustakaan yaitu berupa aplikasi absensi dan katalog. Aplikasi 

perpustakaan merupakan aplikasi komputer berbasis desktop yang dapat 

mengurangi beban bagi petugas perpustakaan dalam menyelesaikan semua 

pekerjaan dan mampu menyajikan informasi yang lengkap mengenai koleksi buku 

bagi pengunjungnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada kuartal akhir tahun 2009 perpustakaan SMA HANG TUAH 2 

SIDOARJO sudah terkomputerisasi dan menerapkan sistem informasi, namun 

sistem informasi yang sudah ada tersebut masih memliki banyak kekurangan 

dalam implementasinya. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perpustakaan SMA 

HANG TUAH 2 SIDOARJO adalah penggunaan sistem informasi perpustakaan 

yang masih belum maksimal meskipun sudah terkomputerisasi namun masih 

belum bisa memuaskan petugas dan pengunjung perpustakaan. Didalam 

perpustakaan SMA HANG TUAH 2 SIDAORJO terdapat tiga PC/Komputer 

(komputer absensi, komputer katalog dan komputer server untuk transaksi 

peminjaman) yang ketiganya bertujuan untuk menerapkan sistem informasi 

perpustakaan akan tetapi ketiga komputer tersebut juga memiliki masing-masing 

memiliki sistem informasi perpustakaan yang berbeda-beda. 

Pada komputer absensi terdapat aplikasi untuk absensi siswa yang masuk 

perpustakaan namun aplikasi yang digunakan tersebut adalah aplikasi yang biasa 

digunakan untuk perpustakaan umum sehingga pada penerapannya banyak 

siswa-siswi yang iseng untuk memasukkan datanya pada absensi misalnya pada 

aplikasi terdapat field status yang seharusnya diisi dengan kelas siswa namun 

siswa yang iseng mengisinya dengan data yang seharusnya tidak diisikan, akibat 

dari kesalahan ini adalah munculnya laporan pengunjung perpustakaan yang 
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tidak karuan padahal laporan pengunjung perpustakan akan digunakan untuk 

proses akreditasi SMA. 

Pada komputer katalog terdapat aplikasi untuk pencarian buku yang bisa 

digunakan siswa untuk mencari buku yang tersedia di perpustakaan, masalah yang 

ada adalah komputer katalog ini tidak terintegrasi langsung  dengan komputer 

server karena aplikasi yang digunakan berbeda didapat dari beda perusahaan 

sehingga data buku yang ada pada komputer server tidak bisa digunakan untuk 

katalog buku akibatnya petugas perpustakaan bekerja dua kali untuk memasukkan 

data buku yaitu pada komputer server dan komputer katalog cara ini sangat fatal 

karena data yang ada pada komputer server belum tentu ada pada komputer 

katalog begitu juga sebaliknya, selain itu pada kompuer katalog juga tidak 

menampilkan data buku yang tersedia atau dipinjam. 

Pada komputer server terdapat aplikasi untuk melakukan transaksi 

peminjaman/ pengembalian buku yang keseluruhannya di operasikan oleh petugas 

perpustakaan. Namun masalah yang muncul adalah pada aplikasi ini masih 

terdapat banyak bug atau kesalahan logika program misalnya pada form master 

koleksi yang seharusnya data buku yang sudah dimasukkan dapat tampil semua 

tetapi pada kenyatannya data buku yang muncul hanya tiga data saja akibat dari 

kesalahan ini petugas tidak bisa mengubah data buku bilamana melakukan 

kesalahan pada saat memasukkan data buku, selain itu apabila petugas salah 

memasukkan kode buku tidak muncul suatu pesan yang menyatakan kesalahan 

saat entri kode buku ini akan berakibat data fisik buku akan berbeda dengan data 

buku yang ada pada database. Kesalahan fatal ini akan menyusahkan petugas 

perpustakaan saat melakukan stok opname. 
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Oleh karena itu perlu dilakuakan penambahan/perbaikan pada sistem 

informasi perpustakaan tanpa mengubah database yang sudah ada. Perbaikan 

komputer absensi yaitu membuat aplikasi absensi agar siswa yang iseng 

memasukkan data absen dapat diminimalisasi dan laporan pengunjung 

perpustakaan dapat keluar sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk akreditasi. 

Perbaikan komputer katalog yaitu membuat aplikasi yang dapat mengakases 

database di server sehingga petugas perpustakaan tidak perlu bekerja dua kali 

untuk memasukkan data. Perbaikan komputer server yaitu membuat aplikasi 

untuk memaintenance koleksi buku sehingga kesalahan pada saat memasukkan 

data koleksi buku dapat dirubah dan menghilangkan kesalahan entri kode buku 

yang sama. 

Semua program yang sudah ada pada perpustakaan setelah penulis 

melakukan decompiler adalah menggunakan Delphi dan Ms. Access program dan 

bersifat “close source” yang artinya tidak bisa dilakukan perubahan kode sumber 

program. Oleh karena itu program tambahan dibangun menggunakan MS. Visual 

Studio 2005 yang harapannya aplikasi baru tersebut dapat menggunakan database 

yang sudah ada bersama-sama dengan aplikasi lama yang sudah ada. 

Menggunakan Crystal report 8.0 untuk menampilkan laporan pengunjung 

perpustakaan yang dibutuhkan sekolah untuk proses akreditasi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan perumusan masalahnya 

sebagai berikut: 
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a. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi absensi beserta laporan 

pengunjungnya. 

b. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi katalog yang databasenya 

mengambil dari database yang sudah ada. 

c. Bagaimana membuat aplikasi koleksi buku tanpa mengubah database yang 

sudah ada beserta laporan koleksi bukunya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk memberi arah yang jelas dalam permasalahan ini maka dibutuhkan 

batasan masalah sebagai berikut: 

a. Tidak membahas transaksi peminjaman buku. 

b. Tidak membahas tentang proses pengadaan buku. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah dapat menganalisa 

kesalahan program perpustakaan dan membuat aplikasi absensi, katalog dan 

koleksi buku beserta laporan absensi dan koleksi buku yang digunakan untuk 

menutupi kekurangan dan sebagai penunjang aplikasi yang sudah ada. 

 

1.5 Kontribusi 

Terkait dengan tujuan diatas maka kontribusi yang dapat diberikan pada 

perpustakaan SMA HANG TUAH 2 adalah: 
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a. Aplikasi absensi yang dapat digunakan dan menampilkan laporan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

b. Aplikasi katalog yang datanya mengambil dari server sehingga petugas 

perpustakaan tidak perlu bekerja dua kali untuk entry data. 

c. Aplikasi koleksi buku beserta laporan data koleksi buku. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, inti dari 

permasalahan disebutkan pada perumusan amsalah, pemabatasan masalah yang 

menjelaskan batasan dari sistem yang dibuat sehingga tidak keluar dari ketentuan 

yang ditetapkan, tujuan dari penelitian harapan dari hasil yang akan dicapai, 

keuntungan sistem bagi pengguna, kontribusi apa saja yang disumbangkan dalam 

pelaksanaan kerja praktek di perusahaan terkait serta sistematika penulisan 

laporan kerja praktek. 

BAB II GAMBARAN UMUM SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO 

Bab ini menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, 

mulai dari profil perusahaan, struktur perusahaan, visi dan misi sampai pembagian 

tugas pada perusahaan. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskansecara singkat teori-teori yang berhubungan dengan 

kerja praktek yang meliputi konsep dasar sistem informasi dan kegiatan 

perpustakaan SMA HANG TUAH 2 Sidoarjo. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini berisi tentang uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat 

kejra praktek, yaitu dari metodologi penelitian, analisa sistem, pembahasan 

masalah berupa Alur data diagram dan implementasi sistem berupa capture dari 

setiap halaman program. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari evaluasi program, serta saran-saran yang 

bermanfaat guna peningkatan efisiensi sistem dan pengembangan sistem. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO 

 

2.1 Sejarah SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo merupakan salah satu SMA yang ada dibawah 

naungan TNI-AL. SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo terletak di Jl. Kutilang No 9-11 

kemudian pada tanggal 17 juli 1998 SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo pindah ke Jl. Kri 

Ratulangi No 1. SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo tersebut didirikan oleh Yayasan 

Hang Tuah Jalasenastri cabang Surabaya dan berdiri pada 17 juli 1988. SMA 

Hang Tuah 2 dipimpin pertama kali oleh kepala sekolah bapak Drs.Abdurahman 

Horry dengan masa jabatan 1988-1989 dengan status terdaftar. Yang kedua 

dipimpin oleh Drs. Suharyono dengan masa jabatan 1989-1992 dengan status 

diakui. Yang ketiga dipimpin oleh Drs Suwito dengan masa jabatan 1992-2006, 

pada masa jabatan 1992-2002 status disamakan, kemudian pada tahun 2002-

Desember 2006 status berubah menjadi terakreditasi A. Yang keempat dipimpin 

oleh Drs. Sumantri dengan masa jabatan 2006-sekarang dengan status 

terakreditasi A. 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo mempunyai sebuah visi dan misi, visi SMA 

Hang Tuah 2 adalah Mutu dalam prestasi akademis berdasarkan iman dan taqwa 

dan kedisiplinan yang tinggi terbinanya wawasan bahari, budi luhur dan semangat 

belajar yang tinggi yang mengarah kepada pembekalan belajar ke perguruan. 

Sedangkan misi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo adalah Unggulan dalam proses 

pembelajaran yang efektif dalam mencetak input yang rendah menjadi lulusan 

yang bermutu tinggi dengan fasilitas yang memadai. 
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DIKNAS
YAYASAN HANG TUAH 

CABANG SURABAYA

BENDAHARA K.T.U

SISWA - SISWI

KOMITE SEKOLAHKEPALA SEKOLAH

WK. KURIKULUM WK.SISWA WK. SARANA WK.HUMAS

MINJAR

PERPUSTAKAAN GURU & WALI KELAS KOORDINATOR BK

2.2 Struktur Organisasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi dari SMA HT-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo  
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2.3 Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo  

 

2.4 Deskripsi Tugas 

A. Kepala Perpustakaan 

a. Inventarisasi yaitu proses kegiatan mencatat setiap eksemplar buku 

dalam buku induk, memberi nomor inventaris setiap eksemplar 

koleksi buku, dalam buku yang bersangkutan kemudian diberi stempel 

inventarisasi pada bagian halaman judul dan memberi cap atau 

stempel milik perpustakaan pada setiap buku. 

b. Katalogisasi yaitu proses pembuatan katalog dimana dalam katalog 

dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik 

DEWAN PERPUSTAKAAN

MAJELIS GURU

PERPUSTAKAAN

KEPALA SEKOLAH

DRS. SUMANTRI

SISWA

Kepala Perpustakaan

OSI DIANAWATI, A.Md

Petugas Perpustakaan

HINDUN ISNAWATI
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cara fisik maupun intelektual, seperti nama pengarang , judul buku, 

penerbit, subjek.  

c. Pengindukan yaitu proses pencatatan bahan pustaka pada buku induk. 

Kegiatannya meliputi: 

1. Mengelompokkan jenis bahan pustaka(buku teks, majalah, buku 

paket, kamus, referensi, karya tulis) 

2. Pencatanan identitas buku kedalam buku induk. 

3. Identitas bahan pustaka dengan stempel penomoran bahan pustaka 

berdasarkan judul dan jumlah eksemplar. 

d. Sirkulasi buku yaitu melayani peminjaman dan pengembalian buku 

bagi siswa dan guru. 

e. Membuat laporan yang terdiri dari laporan harian, laporan bulanan 

dan laporan tahunan. Laporan harian hanya berisi laporan kunjungan 

pegunjung tiap harinya, laporan bulanan berisi laporan sirkulasi 

bulanan dan laporan kunjungan perpustakaan akan diserahkan pada 

kepala sekolah setiap akhir bulan sedangkan laporan tahunan berisi 

laporan sirkulasi tahunan dan kunjungan pengunjung namun laporan 

tahunan ini mengacu pada awal dan akhir tahun ajaran. 

 

B. Petugas perpustakaan 

a. Membuat grafik yaitu membuat grafik laporan tahunan yang sudah 

dibuat oleh kepala perpustakaan. 

b. Membuat kartu buku 

c. Menata buku di rak 
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d. Menyetempel buku yaitu melakukan stempel buku setelah dilakukan 

proses pengindukan. 

e. Melayani sirkulasi buku yaitu melayani peminjaman dan 

pengembalian buku bagi siswa dan guru. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI  

 

3.1. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sebelum merancang sistem perlu dikaji konsep-konsep dan definisi dari 

sistem. Pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang 

mencoba mendefinisikannya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan pada urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) 

didefinisikan oleh Richard F. Neuschel sebagai berikut: “Prosedur adalah suatu urut-

urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam 

satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang 

seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.” 

Menurut Sutuno (2006) mengatakan, bahwa sistem informasi dalam suatu 

pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis 

komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan 

yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal, 

seperti Departemen atau Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yang dapat dijabarkan 

menjadi Direktorat, Bidang, Bagian sampai pada unit terkecil dibawahnya. Informasi 

menjelaskan mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang 
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telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin 

akan terjadi dimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut. 

Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, 

dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Informasi 

sendiri mengandung suatu arti yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk 

yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data 

sendiri merupakan fakta - fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa 

yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat 

langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih 

dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. 

Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikan manfaat 

yang maksimal. Penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi dimaksudkan 

untuk memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan, khususnya oleh para 

pengguna informasi dari berbagai tingkatan manajemen. Sistem informasi yang 

digunakan oleh para pengguna dari berbagai tingkatan manajemen ini biasa disebut 

sebagai : Sistem Informasi Manajemen. 

Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu : 

aktivitas masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran (output). Tiga 

aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk 

pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisis permasalahan, dan 

menciptakan produk atau jasa baru. Masukan berperan di dalam pengumpulan bahan 

mentah (raw data), baik yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar 

organisasi. Pemrosesan berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk 
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yang lebih memiliki arti. Sedangkan, keluaran dimaksudkan untuk mentransfer 

informasi yang diproses kepada pihak-pihak atau aktivitasaktivitas yang akan 

menggunakan. Sistem informasi juga membutuhkan umpan balik (feedback), yaitu 

untuk dasar evaluasi dan perbaikan di tahap input berikutnya. 

Dewasa ini, sistem informasi yang digunakan lebih berfokus pada sistem 

informasi berbasis komputer (computer-based information system). Harapan yang 

ingin diperoleh di sini adalah bahwa dengan penggunaan teknologi informasi atau 

sistem informasi berbasis komputer, informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat, 

berkualitas, dan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan 

efisien. 

Meskipun sistem informasi berbasis komputer menggunakan teknologi 

komputer untuk memproses data menjadi informasi yang memiliki arti, ada 

perbedaan yang cukup tajam antara komputer dan program komputer di satu sisi 

dengan sistem informasi di sisi lainnya. Komputer dan perangkat lunak komputer 

yang tersedia merupakan fondasi teknis, alat, dan material dari sistem informasi 

modern. Komputer dapat dipakai sebagai alat untuk menyimpan dan memproses 

informasi. Program komputer atau perangkat lunak komputer merupakan seperangkat 

instruksi operasi yang mengarahkan dan mengendalikan pemrosesan informasi. 

 

3.2. Analisa dan Perancangan Sistem 

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 
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terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya. 

Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem (system 

planning) dan sebelum tahap desain sistem (system design). Tahap analisis 

merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini 

juga akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. 

Langkah-langkah dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan tahap 

perencaaan, perbedaannya adalah pada tahap analisis ruang lingkup tugasnya lebih 

terinci. Berikut adalah langkah-langkah analisis sistem. 

1. Identify yaitu mengindentikfikasi masalah yang muncul pada organisasi 

berserta penyababnya, sebagai dasar identifikasi ini dapat menggunakan 

dokumen sebagai sistem bagan alir dokumen(paper work, form flowchart). 

2. Understand yaitu memahami dari kerja sistem yang ada. Langkah ini 

dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang 

beroperasi, untuk dapat memahami kinerja sistem oleh karena itu 

diperlukan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Pada 

tahap ini perlu mempelajari apa dan bagimana operasi dari sistem yang 

ada sebelum mencoba untuk menganalisi permasalahan, kelemahan dan 

kebutuhan pemakai sistem untuk dapat memberikan rekomendasi 

pemecahannya. Sejumlah data perlu dikumpulkan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang ada yaitu wawancara, questionares, observasi, 

procedure analis, document survey. 
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3. Analyze yaitu menganalisa sistem yang meliputi menganalisa kelemahan 

sistem dan menganalisa kebutuhan informasi pemakai. Menganalisa 

kelemahan sistem dapat dimulai dari menganalisa distribusi pekerjaan,  

menganalisa pengukuran pekerjaan, menganalisa keandalan, menganalisa 

dokumen, menganalisa dokumen dan menganalisa teknologi. Walaupun 

menganalisa kelemahan dan permasalahan yang terjadi merupakan tugas 

yang perlu dilakukan, tetapi tugas ini belum cukup. Tugas lain dari analisa 

sistem adalah menyediakan informasi yang dibuthkan oleh para 

pemakainya sebagai sasarn utama sistem informais tersebut. 

4. Report yaitu membuat laporan hasil analisis yang bertujuan sebagai 

pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan selain itu meluruskan 

kesalah-pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh 

analisis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen maka diperlukan 

pendapat-pendapat dan saran dari pihak manajemen. Tujuan lain membuat 

laporan hasil analisis adalah untuk meminta persetujuan dari pihak 

manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. 

 

3.3. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan salah satu faktor terpenting bagi sekolah untuk 

selalu meningkatkan pelayanan bagi komunitas sekolah agar dapat memberikan akses 

yang mendukung bagi peningkatan kualitas komunitas pada sekolah tersebut. 

Perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan dasar 

keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis pengetahuan dan 
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informasi. Perpustakaan sekolah membekali murid berupa keterampilan pembelajaran 

sepanjang hayat serta imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara 

yang bertanggung jawab. 

Menurut Sutarno (2005) Perpustakaan adalah salah satu lembga ilmiah, yakni 

lembaga yang bidang dan tugas pokoknya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, 

pendidikan, penelitian, dan pengembangan, dengan ruang lingkupnya mengelola 

informasi yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peran perpustakaan adalah sebagai agen yang perubahan, pembangunan, agen 

budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan selalu terjadi 

dari waktu kewaktu sesuai dengan perubahan zaman seiring dengan sifat manusia 

yang selalu ingin tahu dan berbudaya. Fungsi perpustakaan lebih lanjut antara lain 

adalah pendidikan dan pembelajaran, informasi, penelitian, rekreasi dan preservasi. 

Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan perpustakaan. 

Sementara tujuan yang akan dicapai atas peran dan fungsi perpustakaan secara 

singkat adalah terjadinya transformasi dan transfer ilmu pengetahuan dari sumbernya 

di perpustakaan kepada para pemakai perpustakaan. Sehingga hasilnaya adalah 

terjadinya perubahan baik dalam hal kemampuan, sikap maupun keterampilan. 

 

3.4. Pengertian Katalog 

Katalog berasal dari bahasa Latin catalogus yang berarti daftar barang atau 

benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Beberapa definisi katalog menurut ilmu 

perpustakaan dapat disebutkan sebagai berikut : 
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1. Katalog berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun 

menurut sistem tertentu.(Fathmi, 2004,p.6 ) 

2. A catalogue is a list of, an index to, a collection of books and/or other 

materials. It enables the user to discover : what material is present in the 

collection, where this material may be found. (Hunter, 199, p. 1) 

3. Katalog perpustakaan merupakan suatu rekaman atau daftar bahan pustaka 

yang dimiliki oleh suatu perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang 

disusun menurut aturan dan sistem tertentu. (Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan, 

2003, p. 130) 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa katalog merupakan daftar dari 

koleksi perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun secara sistematis, 

sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah 

koleksi apa yang dimiliki oleh perpustakaan dan dimana koleksi tersebut dapat 

ditemukan. 

Sedangkan pengertian katalog induk (union catalog) sangat berkaitan erat 

dengan kerjasama pengkatalogan (cooperative cataloguing). Cooperative cataloguing 

sesuai dengan istilahnya merupakan kerjasama antar perpustakaan dalam pengerjaan 

katalog dan hasilnya adalah katalog induk. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

katalog induk merupakan hasil kerjasama dalam pengerjaan katalog oleh beberapa 

perpustakaan atau penyatuan dari beberapa katalog perpustakaan.  
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Sebetulnya fungsi katalog induk tidak jauh berbeda dengan fungsi katalog. 

Charles Ammi Cutter menyebutkan tiga fungsi katalog yaitu : 

1. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui dari 

pengarang, judul atau subyeknya. 

2. Menunjukkan apa yang dimiliki suatu perpustakaan oleh pengarang tertentu, 

pada subyek tertentu, dalam jenis literatur tertentu. 

3. Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan 

karakternya (bentuk sastra atau berdasarkan topik) 

Fungsi tersebut dikemukakan oleh Cutter lebih dari 100 tahun yang lalu, 

namun sampai saat ini masih sangat relevan tentunya dengan beberapa penyesuaian 

seperti istilah buku sebaiknya diganti dengan istilah koleksi. Sedangkan untuk 

katalog induk mempunyai fungsi tambahan antara lain mempermudah penyalinan 

katalog (copy cataloguing), mendukung pengawasan bibliografi (bibliographic 

control), dan menopang silang layan (inter library loan). 

Katalog perpustakaan berfungsi sebagai suatu sistem komunikasi yang dapat 

menunjukkan kekayaan koleksi yang dimilikinya. Artinya, suatu perpustakaan 

melalui katalognya mengkomunikasikan kepada pengguna, koleksi apa saja yang 

dimilikinya, seberapa banyak koleksi tersebut dan sebagainya. Katalog perpustakaan 

di satu sisi dapat berfungsi sebagai sistem komunikasi, dan di sisi lain berfungsi 

sebagai daftar inventaris dari seluruh bahan pustaka yang dimilikinya. Tujuan ketiga 
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menyatakan bahwa katalog dapat membantu pada pemilihan sebuah buku 

berdasarkan edisinya, atau berdasarkan karakternya - sastra atau topik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi katalog 

perpustakaan adalah sebagai sarana temubalik informasi, sistem komunikasi dan 

sebagai daftar inventaris koleksi di suatu perpustakaan. Katalog perpustakaan 

berfungsi sebagai inventaris dokumen sebuah perpustakaan sekaligus berfungsi 

sebagai sarana temu balik (Sulistyo- Basuki 1991, 317). 

3.5. Pengolahan Koleksi 

Koleksi perpustakaan mencakup dua kelompok bahan pustaka yaitu pertama, 

tercetak seperti: buku, majalah, surat kabar, dan kedua bahan pustaka terekam seperti 

kaset, video dan cd. Dalam pengembangannya perpustakaan yang lain memiliki 

koleksi digital seperti e-book dan video tutorial. 

Pengadaan koleksi terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu(1) pembentukan 

koleksi pertama, ketika perpustakaan baru dibentuk sebagai dasar utnuk 

pengembangan lebih lanjut yang didasarkan kepada kebijakan dan rencana ketika 

akan membangun sebuah perpustakaan. Pembentukan dan pengisian koleksi tersebut 

yang merupakan dasar pembinaan dan pengembangan selanjutnya. (2) pembinaan dan 

pengembangan sebagai kelanjutan pengadaan agar sumber informasi bertambah 

lengkap dan memadai. 

Setalah berkumpulnya seluruh koleksi maka harus dilakukan klasifikasi yaitu 

mengelompokkan seluruh koleksi menurut kelas/kelompok tertentu. Biasanya 

menurut subjek atau isi buku. Tujuannya adalah agar semua subjek yang sama 
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pemberian nomer kode(kelas) atas semua sumber informasi menurut suatu sistem 

tertentu. Maksudnya agar semua koleksi terkelompokkan dan tersusun dengan baik, 

dan mudah untuk mengatur ditempat yang sudah disediakan dan mencarinya kembali 

pada saat akan dipergunakan. Hasil dari klasifikasi adalah penentuan berupa nomer 

kelas dan pembuatan nomer kelas atau kelompok koleksi informasi(buku atau yang 

lain) menurut isi atau subjeknya, sehingga informasi yang isinya sama terkumpul 

pada tempat yang sama atau terkelompokkan menurut bentuk tertentu 

 

3.6. Sirkulasi 

Proses sirkulasi dibagi menjadi dua yaitu proses peminjaman dan 

pengembalian buku. Peminjaman merupakan proses utama pada sistem informasi 

perpustakaan. Proses peminjaman dapat dilakukan jika seseorang telah menjadi 

anggota dan status keanggotaannya masih dalam keadaan aktif. Sedangkan 

pengembalian merupakan proses pengembalian buku dimana proses tersebut dapat 

dilakukan jika masa tenggang peminjaman buku telah habis atau sebelum masa 

peminjaman habis.  

Kegiatan sirkulasi adalah suatu bagian kegiatan pelayanan perpustakaan 

kepada pemustaka. Kecepatan dalam pelayanan sangat diperlukan baik dalam 

melaksanakan peminjaman buku maupun dengan pengembalian. Kalau kegiatan ini 

dilakukan secara manual jelas sangat membutuhkan waktu dan tenaga karena banyak 

kegiatan yang harus dilakukan. Tentunya hal ini sangat tidak efektif dan efisien yang 

akhirnya cenderung mengurangi kualitas pelayanan kita kepada pengunjung 

perpustakaan. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan komputerisasi. Dengan 
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komputerisasi, disamping mempercepat pelayanan juga akan membantu dalam 

pengelolaan administrasi anggota, pengunjung, peminjaman dan pengembalian buku. 

Macam sistem pelayanan sirkulasi ada dua: 

a. Terbuka (Open Access) 

Sistem terbuka membebaskan pengunjung ketempat lokasi perpustakaan 

dijajakan. Orang-orang dapat melakukan browsing atau membuka-buka 

buku.  

Keuntungan dari sistem terbuka adalah pemakai dapat melakukan 

browsing(melihat – lihat koleksi sehingga mendapatkan pengetahuan yang 

beragam) dan memberi kepuasan kepada pengguna karena pengguna dapat 

memilih sendiri koleksi yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Kelemahan dari sistem terbuka adalah Pemakai banyak yang salah 

mengembalikan koleksi pada tempat semula sehingga koleksi bercampur 

aduk oleh karena itu petugas setiap hari harus mengontrol rak – rak untuk 

mengetahui buku yang salah letak dan Kehilangan koleksi relatip besar. 

b. Tertutup (Close Access) 

Di dalam sistem tertutup pengunjung tidak diperkenankan masuk ke rak – 

rak buku untuk membaca ataupun mengambil sendiri koleksi 

perpustakaan. Pengunjung hanya dapat membaca atau meminjam melalui 

petugas yang akan mengembalikan bahan pustaka untuk para pengunjung. 

Keuntungan dari sistem tertutup adalah Koleksi akan tetap terjaga 

kerapianya dan koleksi yang hilang dapat diminimalkan. 
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Kelemahan sistem tertutup adalah banyak waktu yang dibutuhkan untuk 

memberikan pelayanan, banyak waktu yang diperlukan untuk mengisi 

formulir dan menunggu bagi yang mengembalikan bahan-bahan pustaka 

dan sejumlah koleksi tidak pernah disentuh atau dipinjam. 

 

3.7. Absensi 

Absensi adalah suatu pendataan kehadiran, bagian dari pelaporan aktifitas 

suatu institusi, atau komponen institusi itu sendiri yang berisi data-data kehadiran 

yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan 

dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. 

Absensi dibedakan menjadi dua jenis yang membedakan jenis-jenis absensi 

tersebut adalah cara penggunaannya, dan tingkat daya gunanya Secara umum jenis-

jenis absensi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu; 

1. Absensi manual 

Absensi manual adalah cara pengentrian kehadiran dengan cara 

menggunakan pena (tanda tangan) 

2. Absensi non manual (dengan menggunakan alat)  

Absensi non manual adalah suatu cara pengentrian kehadiran dengan 

menggunakan system terkomputerisasi, bisa menggunakan kartu dengan 

barcode, finger print ataupun dengan mengentrikan nomer induk siswa dan 

sebagainya. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1  Analisa dan Perancangan Sistem 

Permasalahan yang terjadi pada perpustakaan SMA HANG TUAH 2 adalah 

sistem komputerisasi yang masih banyak kekurangannya. Pelaporan absensi 

pengunjung yang tidak sesuai dikarenakan inputan absensi tidak terdapat validasinya, 

aplikasi katalog yang datanya tidak mengambil dari database utama namun berdiri 

sendiri sehingga informasi koleksi yang ditampilkan tidak lengkap, dan aplikasi 

master koleksi yang tidak mempunyai fitur update sehingga jika memasukkan data 

yang salah maka data tersebut harus dihapus dan di entry lagi. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut maka perlu dibuatkan: 

a. Aplikasi absensi yang field-field nya tervalidasi dan laporan pengunjung 

yang akurat serta penambahan laporan berbentuk grafik.  

b. Aplikasi katalog yang datanya mengambil dari database utama sehingga 

informasi yang ditampilkan lebih lengkap. 

c. Aplikasi master koleksi yang terdapat fitur update sehingga 

meminimalkan kesalahan saat entry data. 
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4.1.1 Dokumen Flow 

 

Gambar 4.1 Dokumen flow manual absensi dan katalog 

Mula-mula sebelum mencari buku di katalog pengunjung harus melakukan 

absensi terlebih dahulu yaitu memasukkan nama siswa, kelas dan keperluan 

kunjungan, seluruh data absensi akan disimpan berdasarkan tanggal yang nantinya 

akan dibuat untuk pelaporan. Setelah itu pengunjung menulis keperluan buku yang 

akan dicari berupa judul buku dan diserahkan oleh petugas perpustakaan. Selanjutnya 

petugas perpustakaan akan mencari data yang sesuai dengan keperluan dan 

memberikan kartu katalog serta memberitahukan letak rak buku.  
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4.1.2 Data Flow Diagram (DFD) 

A. DFD Context Diagram 

Usulan Buku

Inf o usulan buku

Data Anggota

Data Koleksi

Transaksi Peminjaman

Kebijakan

Laporan Absensi

Dt Ident itas Siswa

Laporan Peminjaman

Laporan Pengembalian
Tgl Kembali

Denda

Data Koleksi View

Kartu Anggota

Data Koleksi

Kartu Anggota

Data Transaksi Kembali

Data Transaksi Pinjam

0

Sistem Inf ormasi Perpustakaan 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo

+

Anggota

Kepala Sekolah

Petugas 

Perpustakaan

 

Gambar 4.2 DFD Context Diagram 

 

DFD context diagram menjelaskan aliran data dari sistem yang sudah berjalan 

di perpustakaan, DFD ini dibuat berdasarkan analisa sistem yang sudah ada. Terdapat 

tiga entitas yaitu anggota, petugas perpustakaan dan kepala sekolah dan satu proses 

sistem informasi perpustakaan. 
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B. DFD Level 0 

Kebijakan Pengembalian

Kebijakan Peminjaman

Kebijakan Absensi
Kebijakan

Data Usulan

Usulan Buku

Update Anggota

Update Peminjaman

Update Koleksi

Data Anggota

Info usulan buku

Data Koleksi

Transaksi Peminjaman

Laporan Absensi

Dt Absensi

Dt Identitas Siswa

Laporan Peminjaman

Laporan Pengembalian

Dt Koleksi

Dt Transaksi Pinjam

Dt Transaksi Pinjam diSimpan

Dt Anggota

Dt Anggota

Data Transaksi Kembali

Denda

Kartu Anggota

Tgl Kembali

Data Koleksi View

Data Koleksi

Data Transaksi Pinjam

Kartu Anggota

Anggota

Kepala Sekolah

2

Peminjaman

+

3

Pengembalian

+1 Anggota

3 Koleksi

5 Peminjaman

Kepala 

Sekolah

1

Absensi

7 Absensi

Anggota

Petugas 

Perpustaka

an

Petugas 

Perpustaka

an

Petugas 

Perpustaka

an

Petugas 

Perpustaka
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4
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+

1 Anggota

5
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3
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+

2

Peminjaman
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Gambar 4.3 DFD Level 0 

 

 

Pada DFD level 5 terdapat tiga proses yaitu absensi, peminjaman, 

pengembalian, perbaharuan master, pelaporan, proses yang dikerjakan pada kerja 

praktek ini hanyalah absensi, perbaruan master dan katalog yang ada di sub proses 

peminjaman saja sedangkan peminjaman sendiri  dan pengembalian sudah terdapat 

pada sistem yang sudah ada. Absensi digunakan oleh semua anggota perpustakaan 

baik siswa, guru maupun karyawan setiap masuk ke perpustakaan, didalam absensi 
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terdapat tiga macam laporan yang harus diserahkan pada kepala SMA yaitu laporan 

harian, laporan bulanan dan laporan tahunan lengkap beserta grafiknya. 

 

C. DFD Level 1 Proses Peminjaman 

Dt Koleksi Buku

Data Transaksi Peminjaman

Laporan Peminjaman

Data Batas Pinjam Buku

Dt Anggota

Dt Anggota

Dt Koleksi

Data Koleksi View

Data Koleksi

Dt Transaksi Pinjam diSimpan

Kartu Anggota

Tgl Kem bali

Data Transaksi Pinjam

Kartu Anggota
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1 Anggota

5 Pem injaman

3 Koleksi

1

Transaksi Peminjaman

2

Pencarian 

Buku

3

Pengecekan Batas 

Pem injaman Buku

4

Membuat Laporan 

Transaksi Peminjaman

+

Kepala 
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Gambar 4.4 DFD Level 1 Proses Peminjaman 

 

Pada DFD level 1 proses peminjaman terdapat empat proses yaitu transaksi 

peminjaman, pencarian buku, pengecekan batas peminjaman buku dan membuat 

laporan transaksi peminjaman. Proses pencarian buku sudah ada pada sistem lama  

kebijakan 

pelaporan 
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namun masih dirasa banyak kekurangan yaitu kurangnya informasi koleksi yang 

ditampilkan, oleh karena itu dibuat sebuah aplikasi pencarian buku yang datanya 

mengambil dari data koleksi buku yang sudah ada dan menampilkan informasi buku 

secara lengkap. 

D. DFD Level 1 Proses Pengembalian 

Dt Denda
Data Transaksi Pengembalian

Dt Transaksi Pinjam

Dt Anggota

Laporan Pengembalian

Data Transaksi Kembali

Denda

Anggota

1 Anggota

5 Pem injaman

1

Proses 

Pengem balian

2

Perhitungan 

Denda

3

Membuat 

Laporan

+

5 Pem injaman

 

Gambar 4.5 DFD Level 1 Proses Pengembalian 

 

Pada DFD level 1 proses pengembalian terdapat 3 proses yaitu pengembalian, 

perhitungan denda dan membuat laporan transaksi pengembalian. Pada proses ini 

koleksi yang dikembalikan akan dicek dulu batas pengembaliannya, jika melebihi 

batas pengembalian maka anggota akan dikenakan denda. 

  

kebijakan 

pelaporan 
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E. DFD Level 1 Proses Perbaharuan Master 

Data Usulan

Data Anggota Update Anggota

Update Peminjaman

Update Koleksi
Data Koleksi

Usulan Buku
Inf o usulan buku

Transaksi Peminjaman
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2
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Anggota

3

Maintenance 
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4
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8 Usulan

 

Gambar 4.6 DFD Level 1 Proses Perbaharuan Master 

 

Pada DFD Level 1 proses perbaharuan master terdapat 4 proses yaitu 

maintenance koleksi, maintenance anggota, maintenance peminjaman, maintenance 

usulan. Semua proses tersebut akan melakukan perbaharuan data pada tabel koleksi, 

anggota, peminjaman dan usulan. 
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4.1.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

A. CDM 

 

Gambar 4.7 ERD CDM 
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B. PDM 

 

Gambar 4.8 ERD PDM 
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4.1.4 Desain Input/Output (I/O) 

A. Absensi 

 
Gambar 4.9 Form Absensi 

 

B. Katalog 

 
Gambar 4.10  Katalog Buku 
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C. Master Koleksi Buku 

 
Gambar 4.11 Hasil Pencarian Katalog buku 

 

 

 
Gambar 4.12 Detail Buku 
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32 
 

D. Laporan Harian 

 
Gambar 4.13 Laporan Harian 

 

 

E. Laporan Bulanan 

 

 
Gambar 4.14 Laporan Bulanan 
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F. Laporan Tahunan 

 

 
Gambar 4.15 Laporan Tahunan 

 

G. Grafik Laporan Tahunan 

 
Gambar 4.16 Grafik Laporan Tahunan 
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4.2 Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan Pembahasan dimaksudkan untuk memberikan hasil dari sistem yang 

telah dibuat. Dalam hal ini juga dibahas tentang kebutuhan sistem berupa hardware 

dan software, serta implementasi sistem yang menjelaskan bentuk dari form serta 

kinerjanya. 

4.2.1 Kebutuhan Sistem 

A. Hardware & Software 

Minimal Kebutuhan Hardware dan software: 

1) PC Processor Pentium  III atau Amd duron 1GHz. 

2) Memory RAM 128Mb 

3) Harddisk 5Gb 

4) Sistem operasi windows 2000/NT/XP/Vista/7 

5) Microsoft Office 2000/2003/2007 

6) Microsoft .NET framework 2.0 

 

4.2.2 Pembahasan Sistem (penjelasan pemakaian) 

A. Menu Utama Absensi 

 

 

Gambar 4.17 Form menu utama absensi 
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Menu utama dari aplikasi absensi saat pertama kali dijalankan adalah form 

pilihan. Terdapat dua pilihan yaitu menu “Admin” dan “Absensi”, jika pengguna 

memilih menu “Admin” maka akan masuk pada form admin dan dapat mencetak 

laporan, jika pengguna memilih menu “Absensi” maka akan masuk pada form 

absensi. 

B. Form Absensi 

 

Gambar 4.18 Form absensi 

 

Form absensi digunakan untuk pengunjung yang melakukan absensi, terdapat 

inputan berupa nama, kelas dan keperluan beserta info dari pengunjung yang sudah 

melakukan absensi. Pertama-tama pengunjung harus memasukkan nama, kelas dan 

keperluannya selanjutnya data absensi tersebut akan disimpan dalam database. 
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C. Form Admin 

     

Gambar 4.19 Form admin 

 

Form admin berfungsi sebagai login admin untuk membuka laporan, admin 

harus memasukan username dan passwordnya untuk validasi jika berhasil maka akan 

masuk pada form laporan dan jika gagal login maka akan keluar pesan bahwa 

username dan password salah. Admin juga dapat mengganti passwordnya dengan 

cara mengklik tombol ganti password. 

D. Form Ganti Password 

              

Gambar 4.20 Form ganti password 
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Form ganti password digunakan bagi admin yang ingin merubah 

passwordnya, caranya admin harus memasukkan password lama sebagai validasi jika 

cocok maka admin dapat melakukan penggantian password, jika password lama salah 

maka akan muncul pesan. 

E. Form Laporan Absensi 

        

Gambar 4.21 Form Laporan Absensi 

 

Form laporan digunakan untuk admin atau petugas perpus untuk melihat dan 

mencetak laporan, laporan dapat berupa laporan harian,bulanan dan tahunan. 

F. Form Katalog 

Form katalog digunakan untuk melakukan pencarian koleksi buku. Untuk 

melakukan pencarian harus memasukkan kriteria cari berdasarkan, subjek buku dan 

kata kunci buku lalu mengklik tombol cari. Hasilnya akan ditampilkan pada form 

hasil pencarian. 
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Gambar 4.22 Form Katalog 

 

G. Form Hasil pencarian 

Form hasil pencarian menampilkan hasil dari pencarian koleksi jika 

ditemukan, jika data yang dicari tidak maka akan muncul pesan untuk mengulangi 

pencarian. 
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Gambar 4.23 Form Hasil pencarian 

 

H. Form Usulan Buku 

Form usulan buku digunakan untuk mengusulkan buku-buku baru, untuk 

mengusulkan buku baru harus memasukkan judul buku, pengarang, penerbit dan 

deskripsi buku, hasil dari usulan buku akan ditampilakan pada laporan usulan. 
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Gambar 4.24 Form Usulan buku 

 

I. Form Setting 

Form setting berfungsi sebagai login admin untuk menyetting koneksi ke 

database yang ada dikomputer server, admin harus memasukan username dan 

passwordnya untuk validasi jika berhasil maka akan masuk pada form setting koneksi 

dan jika gagal login maka akan keluar pesan bahwa username dan password salah. 

Admin juga dapat mengganti passwordnya dengan cara mengklik tombol ganti 

password. 



41 
 

 

Gambar 4.25 Form Setting 

 

 

J. Form Setting Koneksi 

Form setting koneksi digunakan oleh admin untuk menyetting lokasi databse 

yang ada di komputer server. Cara penggunaannya admin mengklik tombol browse 

untuk mencari lokasi database jika sudah benar lalu menekan tomblo OK. 

 

Gambar 4.26 Form Setting koneksi 
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4.2.3 Implementasi Sistem 

A. Install Aplikasi Absensi 

1. Install .NET framework 2.0 yang berada pada cd installer folder 

Absensi Perpustakaan, terdapat folder bernama dotnetfx. 

 

 

2. Klik 2x file yang bernama dotnetfx.exe 

 

3. Lakukan instalasi dan ikuti petunjuk yang sudah ada. 

4. Install aplikasi absensi yang terdapat pada folder Absensi 

perpustakaan, klik 2x setup.exe. 

 

5. Lakukan instalasi dan ikuti petunjuk yang sudah ada. 
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6. Untuk menghapus program dapat melalui Control Panel > Add and 

Remove Program >  Absensi Perpustakaan 

 

B. Install Aplikasi Katalog 

1. Install .NET framework 2.0 yang berada pada cd installer folder 

Katalog Perpustakaan, terdapat folder bernama dotnetfx. 

 

2. Klik 2x file yang bernama dotnetfx.exe 

 

3. Lakukan instalasi dan ikuti petunjuk yang sudah ada. 

4. Install apliaksi catalog yang terdapat pada folder Katalog 

perpustakaan, klik 2x setup.exe. 

 

5. Lakukan instalasi dan ikuti petunjuk yang sudah ada. 
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6. Untuk menghapus program dapat melalui Control Panel > Add and 

Remove Program >  Katalog Perpustakaan 

 

C. Cara Penggunaan Aplikasi Absensi 

1. Tampilan awal program yaitu berupa dua pilihan yaitu : 

a. Halaman admin digunakan oleh admin atau petugas untuk 

mencetak laporan(harian,bulanan,tahunan) 

b. Halaman absensi digunakan untuk siswa yang melakukan 

absen perpustakaan 

 

 

 

2. Halaman absensi digunakan oleh siswa untuk melakukan absensi 

saat masuk perpustakaan. 
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3. Halaman admin digunakan oleh admin atau petugas untuk 

mencetak laporan(harian,bulanan,tahunan) 

a. Untuk masuk pada halaman admin harus mengisi username 

dan password dulu sebagai autentikasi pengguna. 

 

 

 

b. Admin dapat mengganti password sewaktu dengan mengklik 

link ganti password 

Input data siswa 

Daftar siswa yang sudah 

melakukan absensi 

Total Pengunjung 
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c. Untuk dapat mengganti password, harus memasukkan 

password yang lama dan mengisi password yang baru. 

 

 

 

 

d. Jika sudah login maka akan muncul halaman untuk mencetak 

laporan 

Ganti password 

admin 

Password lama 

Password baru 
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e. Untuk menampilkan laporan dapat memilih pilihan laporan 

yang sudah disediakan(harian,bulanan,tahunan) lalu klik 

tombol tampilkan. 

f. Menampilkan laporan harian sebelumnya harus memilih 

tanggal laporan yang akan dibutuhkan. misal 

 

g. Lalu tekan tombol tampilkan 

h. Selanjutnya muncul pesan untuk memasukkan tanggal laporan 

yang akan ditampilkan ( inputan ini hanya untuk ditmapilkan 

di title laporan). 

Kontrol untuk 

mencetak laporan 

Input tanggal 
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i. Selanjutnya muncul pesan lagi yaitu untuk memasukkan nama 

kepala sekolah (inputan ini hanya untuk ditampilkan di footer 

laporan). 

 

 

 

j. Menampilkan laporan bulanan sama halnya dengan 

menampilkan laporan harian yaitu harus memilih bulan dan 

tahun laporan yang akan dibutuhkan. 

 

Hasil Inputan tanggal 

laporan 

Hasil Inputan nama 

kepala sekolah 

Input bulan dan tahun 
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k. Lalu klik tombol tampilkan 

l. Selanjutnya akan muncul pesan untuk memasukkan bulan 

laporan, bulan laporan ini diisi misal (FEBRUARI 2009). Input 

ini hanya untuk title pada laporan. 

 

 

 

 

 

m. Selanjutnya muncul pesan lagi yaitu untuk memasukkan nama 

kepala sekolah (inputan ini hanya untuk ditampilkan di footer 

laporan). 

 

 

Hasil Inputan bulan 

laporan 

Hasil Inputan nama 

kepala sekolah 
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n. Menampilkan laporan tahunan sama halnya dengan 

menampilkan laporan harian dan tahunan. Namun pada laporan 

tahunan sedikit berbeda yaitu harus memasukkan jumlah siswa 

yang aktif setiap bulannya. 

 

o. Klik tombol tampilkan 

p. Selanjutnya akan muncul pesan untuk memasukkan jumlah 

siswa yang aktif di setiap bulannya yaitu januari sampai 

desember. Input ini akan diproses sebagai prosentase 

pengunjung tiap bulannya, misal 

 

Siswa bulan januari 

 

 

Input tahun 

tanggal 
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Siswa bulan maret 

 

 

Siswa bulan april 

 

q. Selanjutnya muncul pesan lagi yaitu untuk memasukkan nama 

kepala sekolah (inputan ini hanya untuk ditampilkan di footer 

laporan). 

 

 

r. Yang terakhir adalah memasukkan tahun ajaran laporan. (diisi 

hanya untuk menampilkan title laporan) 

Hasil Inputan nama 

kepala sekolah 
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Hasil Inputan tahun 

ajaran 

Hasil Inputan tahun 

ajaran Hasil Inputan jumlah 

siswa tiap bulannya 
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s. Untuk mengexport laporan klik tombol export,pilih direktori 

untuk menyimpan,  lalu pilih tipe file yang akan diexport, 

selanjutnya tekan save 

 

  

Zoom Tutup Laporan Tombol navigasi Cetak Laporan 

Mencari teks 

dalam laporan 

Loncat ke hal. 

berikutnya 

Refresh Laporan Export Laporan 

Klik save 
Tipe file yang akan di 

export (misal .doc) 

Direktori untuk 

menyimpan 
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D. Cara Penggunaan Aplikasi Katalog 

1. Tampilan awal berupa loading sekaligus mencoba untuk menghubungi 

server. 

 

 

2. Tampilan utama aplikasi katalog  

 

 

 

3. Untuk pencarian buku dapat memasukkan kata kunci pada textbox 

“kata kunci”. 

kriteria 

pencarian dan 

kata kunci untuk 

mencari buku 

Menu tambahan 
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4. Dapat juga lebih menspesifikan pencarian dapat memasukkan kriteria 

“cari berdasarkan” yang terdiri dari (“judul”,”pengarang”,”penerbit”). 

5. Selain kriteria “cari berdasarkan” dapat juga menggunakan kriteria 

“subjek buku”. Pencarian akan dilakukan berdasarkan “subjek buku” 

yang tersedia. 

6. Hasil dari pencarian dengan kata kunci jurnal: 

 

 

 

7. Untuk menampilkan detail buku klik tombol pada kolom detail buku 

yang bersangkutan. 

 

Mencari berdasarkan 

judul jurnal dengan 

pilihan semua subjek 

Hasil dari pencarian dengan kata kunci 

jurnal 
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8. Untuk kembali pada menu pencarian klik pada tombol kembali. 

9. Tampilan halaman usulan buku baru. Halaman ini digunakan untuk 

siswa yang ingin mengusulkan buku baru untuk perpustakaan, caranya 

yaitu hanya dengan mengisi judul, pengarang, penerbit dan desksripsi 

buku. 

 

Input usulan 

buku baru,  
Klik kirim 
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10. Halaman admin digunakan oleh admin atau petugas untuk menyetting 

tempat database yang akan di load, dapat berupa server maupun folder 

sharing. 

a. Untuk masuk pada halaman admin harus mengisi username 

dan password dulu sebagai autentikasi pengguna. 

 

 

 

b. Admin dapat mengganti password sewaktu dengan mengklik 

link ganti password 

 

 

c. Untuk dapat mengganti password, harus memasukkan 

password yang lama dan mengisi password yang baru. 

Ganti password 

admin 
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d. Sebelumnya pastikan database Perpustakaan.mdb sudah 

tersedia, selanjutnya buka lokasi database dengan mengklik 

tombol buka. 

 

Tombol Buka 
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e. Klik tombol open. 

f. Klik tombol OK. 

g. Mencoba mencari sebuah buku pada aplikasi untuk mengetes 

koneksi database. 

h. Jika koneksi masih belum bisa namun lokasi database sudah 

benar maka cobalah menutup aplikasi dan jalankan kembali 

aplikasi katalog perpustakaan, dan cobalah melakukan 

pencarian sebuah buku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan perancangan dan pengujian Sistem Informasi 

Perpustakaan SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dengan melakukan pengecekan terhadapa field-field aplikasi absensi yang 

semula bermsalah sekarang sudah tidak ada masalah lagi sehingga laporan 

pengunjung dapat ditampilkan dengan baik, selain itu penambahan laporan 

berupa grafik secara otomatis dapat meringankan beban petugas perpustakaan 

yang sebelumnya membuatnya secara manual. 

2. Aplikasi katalog sudah tidak lagi menggunakan dua database karena data 

diambil langsung dari database utama sehingga petugas perpustakaan tidak 

perlu bekerja dua kali untuk mengentry data. 

3. Perbaikan terhadap aplikasi master koleksi yaitu penambahan fitur update 

data dapat meminimalkan kesalahan entry karena data yang ada di database 

dapat di ubah sewaktu-waktu. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya pada pembuatan sistem 

informasi perpustakaan pada SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, maka saran yang dapat 

disampaikan untuk pengembangan sistem adalah sebagai berikut : 
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